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Heb je affiniteit met kinderen en jeugd èn ben je op zoek naar een flexibele en uitdagende baan? Wil je werken in een 

klein enthousiast team? Dan nodigen we je uit om te solliciteren op deze functie.

Wij

De YMCA biedt een plek aan jeugd en jongeren waar zij zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Door de gedreven 

inzet van jongeren zelf, vrijwilligers en medewerkers bezorgen wij onze doelgroep een leuke tijd. Samen lachen, talenten 

ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze organisatie. Op deze manier levert de YMCA een bijdrage 

aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen. De YMCA is actief in 120 landen. In Nederland richten 

we ons op drie organisatie brede thema’s: ‘Ieder kind op vakantie’, ‘Jongeren ontwikkelen voor een betere samenleving’  

en ‘Verleg je grenzen’.

Jij

Jij hebt affiniteit met kinderen en jeugd en weet hoe het is om met vrijwilligers te werken en je kunt met diverse 

stakeholders goed communiceren. Je weet mensen te boeien en binden en het beste uit ze te halen. Je vindt het leuk 

om beleidsmatig aan de slag te gaan, bent goed in plannen, weet rapporten op te stellen en draait je hand niet om 

voor de financiën. Hiermee weet jij de organisatie te laten groeien door een goede blik op de markt te hebben en nieuwe 

doelgroepen aan te spreken. Als eindverantwoordelijke weet je je team mee te krijgen en zie je kansen voor organisatie 

brede ontwikkelingen. Je begrijpt dat met dit bijzondere werk de uren wisselend ingezet kunnen worden en dat avonden 

en weekenden soms ook onderdeel zijn van je werk. Daarnaast vind je het vooral leuk om te zorgen dat er vele kinderen 

een onvergetelijke vakantie hebben via onze mooie (zomer)kampen. 

De functie

Als coördinator ben je eindverantwoordelijk voor de zomerkampen. Je zorgt met je team voor een goede voorbereiding 

met samenwerkingspartners en vrijwilligers en je ziet graag nieuwe kansen en mogelijkheden, zonder dat je de kwaliteit 

uit het oog verliest. Uiteraard ben je goed bereikbaar tijdens de zomervakanties en houdt je contact met de stakeholders 

gedurende het jaar. 

Wat houdt dit concreet in?

Als coördinator zomerkampen ben je verantwoordelijk voor:

• Het voorbereiden en uitvoeren van de kampen 

• Verbeteren van het huidige kampaanbod en uitbreiding van het kampaanbod (met externe partners) 

• Budgetbeheer en dagelijkse gang van zaken met je team

• Fondsenwerving

Hiernaast organiseer je met je team dat jullie goed aanwezig en bereikbaar zijn in het zomerseizoen.



Als jeugdwerkadviseur / coördinator ben je onderdeel van een groter team binnen de YMCA. Naast de primaire eindver-

antwoordelijkheid voor de zomerkampen vind je het leuk om met andere jeugdwerkadviseurs ook de schouders te zetten 

onder organisatie brede taken, zoals trainingen, (internationale) projecten en ondersteuning van lokale YMCA groepen. 

Jouw profiel

• HBO denk- en werkniveau.

• Organisatie talent gecombineerd met een mensen-mens houding

• Bij voorkeur minimaal 3 jaar praktijkervaring

• Stimuleert en motiveert collega’s en vrijwilligers in het creëren van een goede sfeer

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

• Flexibele, daadkrachtige en proactieve houding

• Stimulerend en motiverend naar alle stakeholders en weet een goede sfeer te creëren 

• Bereidheid tot het werken in avonduren en weekenden

• Ondersteunt en geeft mede vorm aan de identiteit van de YMCA

• Woont in het midden van het land

• Rijbewijs B en in het bezit van een auto

Dienstverband

Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor een jaar, met de intentie het dienstverband te verlengen.

Inschaling 

Inschaling is in de CAO Sociaal Werk, functieschaal 8. 

De uitvoering van de vakanties vinden vooral plaats in de zomermaanden. Het is voor jou vanzelfsprekend dat je in deze 

maanden aanwezigheid bent.   

Interesse?

Neem dan contact op met Robèrt Feith, directeur YMCA Nederland, via robert.feith@ymca.nl of 035-6668777. 

Reageren kan tot 1 augustus 2022. 


